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Work sheet-1

My Body

July
Day 1

Activity 1: Let’s Play.

ಸಿಡೌನ್

Activity 2: Let’s Recite and act

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಪ್ರಾ ಸ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಭಿನಯದೊಂದಿಗೆ ರಾರ್ಬದಧ ವಾಗ ಹಾಡಲು ರೂಢಿಸಿ .
ಈ ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲು ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ಕ್ಯು ಆರ್ ಕೊೀಡ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಮ ರ್ಟಗ ಫೀನ್ ನೊಂದ ಸ್ಮಯ ು ನ್ ಮಾಡಿ

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಚಟುವಟ್ಟಕೆರ್ಳನ್ನು ು ಪ್ಾ ತಿದಿನ ಅಭ್ಯು ಸದ ಮೊದಲು ತಪ್ಪ ದೇ ಮಾಡಿಸಿ ವಿದ್ಯು ರ್ಥಗಗೆ
ಆನಂದ ಹಾಗು ಆಸಕ್ತಿ ದ್ಯಯಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪ್ಾ ೀತ್ಸಾ ಹಿಸಿ.

Work sheet-2

My Body

July
Day 2

Activity: Let’s Speak




2.ಹಾಯ್ ರಾಣಿ




ಮೈ ನ ೇಮ್ ಇಸ್ ಜೂಲಿ
1. ಹ ಲ ೂೇ, ಐ ಆಯಮ್ ರಾಣಿ,
ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನ ೇಮ್?
3. ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು?
4. ಐ ಆಯಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯಸ್್ ಓಲ್ಡ್

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ
ಅಭ್ಯು ಸದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊೊಂಡು ವಿದ್ಯು ರ್ಥಗರ್ಳಿಗೆ “ಗುಡ್ ಮಾನಗೊಂಗ್”( ಶುಭ
ಮೊಂಜಾನೆ ) , “ಹಾು ಪಿ ಬರ್ತಗ ಡೇ”(ಹುಟುಿ ಹಬಬ ದ ಶುಭ್ಯಷಯರ್ಳು),ತ “ಥ್ು ೊಂಕ್ಯು ”ತ (ಧನು ವಾದರ್ಳು) ಎೊಂದು
ಶುಭಕಾಮ್ನೆರ್ಳನ್ನು ಹೇಳಲು ರೂಢಿಸುವುದು. ಹಾಗು “ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್?” (ನನು ಹೆಸರೇನ್ನ) ಎೊಂಬ ಪ್ಾ ಶ್ನು ಯನ್ನು
ಕೇಳಿ ‘ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್’ ಎೊಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ ತನು ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕ್ಯ. ಹಾಗು ವಿದ್ಯು ರ್ಥಗಯೊಂದ ಇತರರಿಗೆ ಈ ಪ್ಾ ಶ್ನು
ಕೇಳಲು, ಉತಿ ರ ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ರಾ ರೇಪಿಸುವುದು. ಈ ಚಟುವಟ್ಟಕೆರ್ಳನ್ನು ಪ್ಾ ತಿದಿನ ಅಭ್ಯು ಸದ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಸುವುದು.

Work sheet-3

My Body

July
Day -3

Activity: Let’s know my body.

FACE

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ

ಅಭ್ಯು ಸದ ಹಾಳೆಯನ್ನು

ಬಳಸಿಕೊೊಂಡು ವಿದ್ಯು ರ್ಥಗರ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ

ದೇಹದ ಭ್ಯರ್ರ್ಳನ್ನು

ಇೊಂಗಲ ೀಷತನಲಿಲ ಮೌಖಿಕವಾಗ ಹೇಳಲು ರೂಢಿಸಿ. ಪ್ಾ ತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯು ಸಿಸಿ ವಿದ್ಯು ರ್ಥಗರ್ಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢಿೀಕರಿಸಿಕೊಳಿಿ

Work sheet-4

My Body

July
Day-4

Activity: Let’s Play “Simon Says”:

Wave your hand

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ:
ಈ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಯು “ಸೈಮ್ನ್ ಸೇಸ್” ಎೊಂಬ ಆಜ್ಞೆ (ಕಮಾು ೊಂಡ್) ನೊಂದ
ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗುವ ಆಟವಾಗದೆ. “ಸೈಮ್ನ್ ಸೇಸ್ ಟಚ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್” ಎೊಂದು ನೀವು ಕಮಾು ೊಂಡ್ ನೀಡಿದ್ಯರ್
ವಿದ್ಯು ರ್ಥಗಯು ಅದರಂತೆ ಕಮಾು ೊಂಡ್ ಪ್ರಲಿಸುವುದು. ಅೊಂದರೆ ತನು ತಲೆಯನ್ನು ಮಟ್ಟಿ ಕೊಳುಿ ವುದು. ನೀವು ಕೇವಲ
ಟಚ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಎೊಂದು ಆಜ್ಞೆ ನೀಡಿದರೆ ವಿದ್ಯು ರ್ಥಗಯು ಆ ಆಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ಪ್ರಲಿಸಬಾರದು. ಒಮ್ಮಮ ಆಜ್ಞೆ ಯನ್ನು
ಪ್ರಲಿಸಿದರೆ ಆಟದಿೊಂದ ಹೊರಗುಳಿದಂತೆ. ಹಿೀಗೆ ಈ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಆಜ್ಞೆ ರ್ಳನ್ನು ವೇರ್ವಾಗ ನೀಡಿ ಆಟವನ್ನು
ಮ್ನರಂಜನೀಯಗೊಳಿಸುವುದು. ಈ ಆಟದಿೊಂದ ವಿದ್ಯು ರ್ಥಗಯ ಕಲಿಕೆಯ (ದೇಹದ ಭ್ಯರ್ರ್ಳು) ದೃಢಿೀಕರಣವೂ
ಆಗುತಿ ದೆ.
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coapt

July
Day 5

Activity: Let’s Recite [with help of your facilitator]

ಈ ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲು ಮೇಲೆ
ನೀಡಿದ ಕ್ಯು ಆರ್ ಕೊೀಡ್
ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಮ ರ್ಟಗ ಫೀನ್
ನೊಂದ ಸ್ಮಯ ು ನ್ ಮಾಡಿ

Activity 2: Join the dots and Colour.

Activity 3: Colour and be aware!

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲಿಲ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಪ್ರಾ ಸಗೀತೆಯನ್ನು ತ್ಸಳಬದಧ ವಾಗ ಹಾಡಿಸುವುದು.
ಚ-2 ರಲಿಲ
ವಿದ್ಯು ರ್ಥಗಗೆ, ಚುಕೆ ಯ ರ್ಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಣಣ ತೊಂಬಿಸುವುದು.ಚ-3 ರಲಿಲ - ಚಿತಾ ಕೆ ಯ ಬಣಣ ಹಚಿಿ ಸುವುದು.ಹಾಗು ಕರೀನಾಜಾಗೃತಿಗಾಗ ಮಾಸಯ ನ್ನು ಧರಿಸಲು ಒಬಬ ರಿಗೊಬಬ ರು ಜಾರ್ರೂಕರಾಗರಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕ್ಯ ಎೊಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು
ಮೂಡಿಸುವುದು

Work sheet-6

coapt

July
Day 6

Activity: Move your fingers in the given letters and paste them with
grains, beads or any other things that can be easily available in the home
and colour the picture.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರರ್ಳಲಿಲ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬೆರಳನ್ನು ಆಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಹಾಗು
ಮ್ನೆಯಲಿಲ ಸಿರ್ಬಹುದ್ಯದ ಬೇಳೆಕಾಳು,/ಬಿೀಜ,/ ಮ್ಣಿರ್ಳನ್ನು
ಅಕ್ಷರರ್ಳಲಿಲ
ಅೊಂಟ್ಟಸಿ ಚಿತಾ ರ್ಳಿಗೆ ಬಣಣ
ಹಚಿ ಲು
ಸಹಕರಿಸುವುದು.

coapt

Work sheet-7

July
Day 7

Activity 1: Colour the picture and name it aloud.

cap

car

cat

Activity 2: colour say aloud “ c sounds

ಕ್”

Activity 3: Trace say aloud “ c sounds

ಕ್”

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲಿಲ ವಿದ್ಯು ರ್ಥಗಯೊಂದ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ ಬಣಣ ತೊಂಬಿಸಿ 1 ನೇ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ ಕಾು ಪ್, 2 ನೇ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ
ಕಾರ್, 3

ನೇ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ

WORK

ಕಾು ರ್ಟ ಎೊಂದು ಹೇಳಿಸುವುದು. ಚ-೨ರಲಿಲ

ತೊಂಬಿಸುವುದು. ಚ-3ರಲಿಲ ಚುಕೆ ಯ
ಉಚ್ಛಾ ರವನ್ನು ರೂಢಿಸುವುದು.

ಸೇರಿಸಿ”ಸಿ” ಬರೆಸಿ

”ಸಿ ಸೊಂಡ್ಾ

ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರಕೆ ಯ

ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಣಣ

ಕ್” ಎೊಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಅಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಅದರ

Work sheet-8

My Body

July
Day 8

Activity 1: Say and write.

C C C C C C C C C
C C C C

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಸಿ’ತಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಸಿ ಸೊಂಡ್ಾ ಕ್” ಎೊಂದು ಹೇಳುತ್ಸಿ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-9

My Body

July
Day 9

Activity 4: Say and write.

c c c c c c c c c c c c c

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಸಿ’ತಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಸಿ ಸೊಂಡ್ಾ ಕ್” ಎೊಂದು ಹೇಳುತ್ಸಿ ಬರೆಸುವುದು.

July
Day 10

My Body

Work sheet-10
Activity 1: Say and write.

C

c

C

c

C

c

C

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಸಿ’ತಅಕ್ಷರವನ್ನು

c

C

c

C

c

”ಸಿ ಸೊಂಡ್ಾ ಕ್” ಎೊಂದು ಹೇಳುತ್ಸಿ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-11

coapt

July
Day 11

Activity1 : Colour each picture that begins with c.

Cc
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಅಭ್ಯು ಸ ಹಾಳೆಯಲಿಲ “ಕ್” ಧವ ನಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗುವ ಚಿತಾ ರ್ಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ,
ಉಚಾ ರಿಸಿ ಬಣಣ ಹಚಿಾ ಲು ಸೂಚಿಸುವುದು

coapt

Work sheet-12

July
Day 12

Activity 1 : Colour the picture and name it aloud.

orange

on

off

Activity 2: colour say aloud “ o sounds

Activity 3: Trace say aloud “ o sounds

ಒ

”

ಒ”

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1ರಲಿಲ ವಿದ್ಯು ರ್ಥಗಯೊಂದ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ ಬಣಣ ತೊಂಬಿಸಿ 1ನೇ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ ಆರೇೊಂಜ್, 2ನೇ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ
ಆನ್, 3ನೇ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ

ಆಫ್ ಎೊಂದು ಹೇಳಿಸುವುದು. ಚ-2ರಲಿಲ

WORK

ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರಕೆ ಯ

ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಣಣ

ತೊಂಬಿಸುವುದು. ಚ-3ರಲಿಲ ಚುಕೆ ಯ ಸೇರಿಸಿ ”ಒ” ಬರೆಸಿ ”ಒ ಸೊಂಡ್ಾ ಒ” ಎೊಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಅಕ್ಷರದೊಂsoundsದಿಗೆ ಅದರ
ಉಚ್ಛಾ ರವನ್ನು ರೂಢಿಸುವುದು.

Work sheet-13

My Body

July
Day 13

Activity 1: Say and write

O O O O O O O O O
O O O O O O

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಒ’ತಅಕ್ಷರವನ್ನು
ಬರೆಸುವುದು.

”ಒ ಸೊಂಡ್ಾ ಒ”” ಎೊಂದು ಹೇಳುತ್ಸಿ

Work sheet-14

My Body

July
Day 14

Activity 1: Say and write

o o o o o o o o o o o o o o o

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಒ’ತಅಕ್ಷರವನ್ನು
ಬರೆಸುವುದು.

”ಒ ಸೊಂಡ್ಾ ಒ”” ಎೊಂದು ಹೇಳುತ್ಸಿ

Work sheet-15

My Body

July
Day 15

Activity 1: Say and write

O o O o O o Oo O o O o
O o o

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಒ’ತಅಕ್ಷರವನ್ನು
ಬರೆಸುವುದು.

”ಒ ಸೊಂಡ್ಾ ಒ”” ಎೊಂದು ಹೇಳುತ್ಸಿ

Work sheet-16

coapt

July
Day 16

Activity : Colour each picture that begins with o.

Oo
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಅಭ್ಯು ಸ ಹಾಳೆಯಲಿಲ “ಒ” ಧವ ನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗುವ ಚಿತಾ ರ್ಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿ, ಉಚಾ ರಿಸಿ ಬಣಣ ಹಚಿಾ ಲು ಸೂಚಿಸುವುದು
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coapt

July
Day 17

Activity 1: Colour the picture and name it aloud

apple

ant

arrow

Activity 2: colour say aloud “ a sounds

ಆ್ಯ

”

Activity 3: Trace say aloud “ a sounds ಆ್ಯ”

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲಿಲ ವಿದ್ಯು ರ್ಥಗಯೊಂದ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ ಬಣಣ ತೊಂಬಿಸಿ 1ನೇ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ ಆು ಪ್ಲ್, 2ನೇ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ
ಆು ೊಂರ್ಟ 3ನೇ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ

ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ
WORKSHEET-8

ಆು ರೀ ಎೊಂದು ಹೇಳಿಸುವುದು. ಚ-2ರಲಿಲ

ತೊಂಬಿಸುವುದು. ಚ-3ರಲಿಲ ಚುಕೆ ಯ ಸೇರಿಸಿ ”ಏ” ಬರೆಸಿ
ಉಚ್ಛಾ ರವನ್ನು ರೂಢಿಸುವುದು.

”ಏ ಸೊಂಡ್ಾ

ಆು

ಅಕ್ಷರಕೆ ಯ

ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಣಣ

” ಎೊಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಅಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಅದರ

Work sheet-18

July
Day 18

My Body

Activity 4: Say and write

A A A A
A A A

A

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಏ’ತಅಕ್ಷರವನ್ನು

A

A

A

”ಏ ಸೊಂಡ್ಾ ಆು ” ಎೊಂದು ಹೇಳುತ್ಸಿ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-19

July
Day 19

My Body

Activity 1: Say and write

a a a a

a

a

a

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಏ’ತಅಕ್ಷರವನ್ನು

a a

a a

”ಏ ಸೊಂಡ್ಾ ಆು ” ಎೊಂದು ಹೇಳುತ್ಸಿ ಬರೆಸುವುದು.

July
Day 20

My Body

Work sheet-20
Activity 1: Say and write

A

a

A

a

A

a

A

a

A

a

a

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಏ’ತಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಏ ಸೊಂಡ್ಾ ಆು ” ಎೊಂದು ಹೇಳುತ್ಸಿ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-21

coapt

July
Day 21

Activity 2: Colour each picture that begins with a:

Aa
.
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಅಭ್ಯು ಸ ಹಾಳೆಯಲಿಲ “ಆು ” ಧವ ನಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗುವ ಚಿತಾ ರ್ಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ,
ಉಚಾ ರಿಸಿ ಬಣಣ ಹಚಿ ಲು ಸೂಚಿಸುವುದು

Work sheet-22

July
Day 22

coapt

Activity 1: Colour the picture and name it aloud.
a

parrot

pen

pencil

Activity 2: colour say aloud “ p sounds ಪ್”

Activity 3: Trace say aloud “ p sounds ಪ್”

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲಿಲ ವಿದ್ಯು ರ್ಥಗಯೊಂದ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ ಬಣಣ ತೊಂಬಿಸಿ 1ನೇ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ ಪ್ರು ರರ್ಟ, 2ನೇ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ ಪೆನ್ತ
3ನೇ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ ಪೆನಾ ಲ್ತ ಎೊಂದು ಹೇಳಿಸುವುದು. ಚ-2ರಲಿಲ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರಕೆ ಯ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಣಣ ತೊಂಬಿಸುವುದು. ಚ3ರಲಿಲ ಚುಕೆ ಯ ಸೇರಿಸಿ ”ಪಿ” ಬರೆಸಿ ”ಪಿ ಸೊಂಡ್ಾ ಪ್” ಎೊಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಅಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಉಚ್ಛಾ ರವನ್ನು ರೂಢಿಸುವುದು.

Work sheet-23

My Body

July
Day 23

Activity 1: Say and write

P P P P P P P P P P
P P P P

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಪಿ’ತಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಪಿ ಸೊಂಡ್ಾ ಪ್” ಎೊಂದು ಹೇಳುತ್ಸಿ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-24

My Body

July
Day 24

Activity 1: Say and write

p p p p p p p p p p p p p

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಪಿ’ತಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಪಿ ಸೊಂಡ್ಾ ಪ್” ಎೊಂದು ಹೇಳುತ್ಸಿ ಬರೆಸುವುದು.

July
Day 25

My Body

Work sheet-25
Activity 4: Say and write

P

p

P

p

P

p

P

p

P

p

P

p

p

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಪಿ’ತಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಪಿ ಸೊಂಡ್ಾ ಪ್” ಎೊಂದು ಹೇಳುತ್ಸಿ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-26

coapt

July
Day 26

Activity : Colour each picture that begins with p.

Pp
WORK

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಅಭ್ಯು ಸ ಹಾಳೆಯಲಿಲ “ಪ್” ಧವ ನಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗುವ ಚಿತಾ ರ್ಳನ್ನು
ಉಚಾ ರಿಸಿ ಬಣಣ ಹಚಿಾ ಲು ಸೂಚಿಸುವುದು

ಗುರುತಿಸಿ,

Work sheet-27

coapt

July
Day 27

Activity 1: Colour the picture and name it aloud.

tiger

table

train

Activity 2: colour say aloud “ t sounds ಟ್”

Activity 3: Trace say aloud “ t sounds ಟ್”

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲಿಲ ವಿದ್ಯು ರ್ಥಗಯೊಂದ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ ಬಣಣ

ತೊಂಬಿಸಿ 1ನೇ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ ಟೈರ್ರ್, 2ನೇ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ

ಟೇಬಲ್ 3ನೇ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ ಟೇಾ ನ್ ಎೊಂದು ಹೇಳಿಸುವುದು. ಚ-2ರಲಿಲ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರಕೆ ಯ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಣಣ ತೊಂಬಿಸುವುದು.
ಚ-3ರಲಿಲ ಚುಕೆ ಯ ಸೇರಿಸಿ ”ಟ್ಟ” ಬರೆಸಿ ”ಟ್ಟ ಸೊಂಡ್ಾ ರ್ಟ” ಎೊಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಅಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಉಚ್ಛಾ ರವನ್ನು ರೂಢಿಸುವುದು.

Work sheet-27

My Body

July
Day 27

Activity 1: Say and write

T T T T T T T T

T T T T T T

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಟ್ಟ’ತಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಟ್ಟ ಸೊಂಡ್ಾ ರ್ಟ” ಎೊಂದು ಹೇಳುತ್ಸಿ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-28

My Body

July
Day 28

Activity 1: Say and write

t t t t t t t t t t t t t
t

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಟ್ಟ’ತಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಟ್ಟ ಸೊಂಡ್ಾ ರ್ಟ” ಎೊಂದು ಹೇಳುತ್ಸಿ ಬರೆಸುವುದು.

July
Day 28

My Body

Work sheet-29
Activity 4: Say and write

T

t

T

t

T

t

T

t

T

t

T

t

t t

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಟ್ಟ’ತಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಟ್ಟ ಸೊಂಡ್ಾ ರ್ಟ” ಎೊಂದು ಹೇಳುತ್ಸಿ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-30

coapt

July
Day 29

Activity : Colour each picture that begins with t.

Tt
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಅಭ್ಯು ಸ ಹಾಳೆಯಲಿಲ “ರ್ಟ” ಧವ ನಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗುವ ಚಿತಾ ರ್ಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿ, ಉಚಾ ರಿಸಿ ಬಣಣ ಹಚಿಾ ಲು ಸೂಚಿಸುವುದು

July
Day 29

coapt

Work sheet-31

Activity 1: Circle the right letter

a

c

c

t

o

t

a

t

c

o

a

t

c

a

c

a

p

p

a

o

t

c

a

o

II. Activity 2: Write the letter c, o, a, p ,t

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1ರಲಿಲ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಚಿತಾ ವನ್ನು

ರ್ಮ್ನಸಿ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಪ್ದದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಕೆ ಯ

ವೃತಿ ವನ್ನು ಸುತಿ ಲು ಸೂಚಿಸಿ. ಚ-2 ರಲಿಲ ಚಿತಾ ವನ್ನು ರ್ಮ್ನಸಿ,ಮಾದರಿಯಂತೆ ಪ್ದದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆಯಲು
ಸೂಚಿಸುವುದು

Work sheet-32

July
Day 30

coapt

D1d Activity 1: Look and say
with help of your facilitator.

Activity 2: Let’s Read.

a
a
a
a
a
a
o
o
o
o
o
o

c
p

This
is
a

c
t
c
p
p
t

t=
t=
t=
p=
p=
p=
t=
t=
t=
p=
p=
p=

at
cat
pat
ap
cap
tap
ot
cot
pot
op
pop
top

Activity 3: Let’s read more.

This is a tap.
This is a cat.
This is a cap.

This is a pop

This is a top.

This is a cop.

This is a cot.

This is a pot.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲಿಲ ರುವ ರ್ಬಧ (ದಿಸ್, ಈಸ್ತ ಮ್ತಿ ಏ) ರ್ಳನ್ನು

ನೀಡಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಉಚಾ ರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ನೀಡಿ-

ಕಲಿಕೆಗೆ ಪ್ಾ ೀತ್ಸಾ ಹಿಸುವುದು. . ಚ-2ರಲಿಲ ಧವ ನ ವು ತ್ಸು ಸದೊಂದಿಗೆ (ಉದ್ಯ: ಕ್+ಏ+ರ್ಟ= ಕಾು ರ್ಟ) ಪ್ದರ್ಳನ್ನು

ಉಚಾ ರಿಸಲು ಪ್ಾ ೀತ್ಸಾ ಹಿಸಿ.ಚ-3ರಲಿಲ

ಸರಳ ವಾಕು ರ್ಳನ್ನು ಓದಲು ಪ್ಾ ೀತ್ಸಾ ಹಿಸುವುದು. ಹಾಗು ವಕಗಬುಕ್ತನಲಿಲ ನ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯು 28 ರಿೊಂದ 32ನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು

July
Day 30

coapt

Work sheet-33

Activity1: Read the word join the picture.

cap

cot

pop

tap

top

pot

cat

Activity 2: Complete each sentences with one of the words.

1. This is _______ cat.

2. ________ is a cop.

3. This

4. This _____ ____ pot.

______ a cap.

Activity3. Read each sentence.

1. This is a cot.

cop

This is a

Activity 4: Let’s Evaluate.
and join to a picture
1. ನಾನು ರ ೈಮ್ ಅನುು ಹಾಡಬಲ್ ೆ.
2.

ನಾನು ಇಂಗ್ೆೀಷ್ ನಲ್ಲೆ
ಶುಭಾಷಯ ಹಾಗೂ ನನು ಹ ಸರು
ಹ ೀಳಬಲ್ .ೆ

2. This is a pop.

3.

ನಾನು ದ ೀಹದ ಭಾಗಗಳನುು
ಗುರ್ತಿಸಿ ಇಂಗ್ೆೀಷ್ ನಲ್ಲೆ

3. This is a tap.

ಹ ೀಳಬಲ್ ೆ

4.

ನಾನು c o a p t ಗಳ ಧ್ವನಿ(
ಸೌಂಡ್) ಗಳನುು ಗುರ್ತಿಸಬಲ್ ೆ

4. This is a top.

5.

6.

ನಾನು ಶಬಧಗಳನುು ಓದಬಲ್ ೆ
ನಾನು ಸುಳುವಿನ ೂಂದಿಗ
ವಾಕ್ಯಗಳನುು ಬರ ಯಬಲ್ ೆ.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲಿಲ ಪ್ದರ್ಳಿಗೆ ಚಿತಾ ರ್ಳನ್ನು ಜೊೀಡಿಸಲು, ಚ-2 ರಲಿಲ ವಾಕು ರ್ಳನ್ನು ಪೂಣಗಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗು
ಚ-3ರಲಿಲ

ವಾಕು ರ್ಳನ್ನು

ಚಿತಾ ರ್ಳಿಗೆ ಜೊೀಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ.ಚ-4ರಲಿಲ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ವಾಕು ವನ್ನು

ಓದಿ ಹೇಳಿ ಸವ ಯಂ

ಮಾಡಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿತಾ ಕೆ ಯ ಟ್ಟಕ್ ಹಾಕ್ತಸಿ. (1.ಸಂಪೂಣಗ ಸ್ಮಧನೆ 2. ಭ್ಯರ್ಶಃ ಸ್ಮಧನೆ 3. ಸ್ಮಧಿಸಬೇಕಾಗದೆ.

ಮೌಲು ಮಾಪ್ನ

Work sheet-1

Manasa’s Family

Aug
Day-1

Activity 1: Let’s Play.
1.Put your bag in front of you. 2. Put your book on the bag. 3.Put your book in the bag
(¥ÀÄmï AiÀÄÄªÀgï ¨ÁåUï E£ï ¥sÀæAmï D¥sï AiÀÄÄ) (¥ÀÄmï AiÀÄÄªÀgï §ÄPï D£ï ¢ ¨ÁåUï) ( ¥ÀÄmï AiÀÄÄªÀgï §ÄPï E£ï ¢ ¨ÁåUï)

Activity 2 : Let’s recite and enjoy .
ಮಮ್ಮಿ ಡಿಯರ್ ಡ್ಯಾ ಡಿ ಡಿಯರ್

Mummy dear, daddy dear
I love you, I love you.

ಆಯ್ ಲವ್ ಯು, ಆಯ್ ಲವ್ ಯು.

See your baby dancing

ಸೀ ಯುವರ್ ಬೇಬಿ ಡ್ಯನ್ಸ ಿಂಗ್

Just for you, Just for you.

ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು.

ಮಮ್ಮಿ ಡಿಯರ್ ಡ್ಯಾ ಡಿ ಡಿಯರ್

Mummy dear, daddy dear
I love you, I love you.
See your baby singing
Just for you, Just for you.

ಆಯ್ ಲವ್ ಯು, ಆಯ್ ಲವ್ ಯು.
ಸೀ ಯುವರ್ ಬೇಬಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್
ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
Activity -1 1. ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾ ಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂ ಟ್ ಆಫ್ ಯು- ನ್ನ್ನ ಬ್ಯಾ ಗ್ ನ್ನನ ನ್ನ್ನ ಎದುರಿನ್ಲ್ಲಿ ಇಡು. 2. ಪುಟ್
ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾ ಗ್ – ನ್ನ್ನ ಪುಸ್ತ ಕವನ್ನನ ಬ್ಯಾ ಗ್ ಮೇಲೆ ಇಡು. 3. ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾ ಗ್.ನ್ನ್ನ ಪುಸ್ತ ಕವನ್ನನ ಬ್ಯಾ ಗ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಇಡು.
ಈ ಮೂರು ಕಮಾಿಂಡ್ ರ್ಳನ್ನನ ಮಗುವಿಗೆ ಮತ್ತತ ಮತ್ತತ ನ್ೀಡಿ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸ.
Activity -2 ಕೊಟ್ಟ್ ರುವ ರೈಮ್ ಅನ್ನನ ಅಭಿನ್ಯದಿಂದಿಗೆ ರಾರ್ಬದಧ ವಾಗ ಹಾಡಲು ರೂಢಿಸ.
ಈ ರೈಮ್ ಅನ್ನನ ಕೇಳಲು ಮೇಲೆ ನ್ೀಡಿರುವ ಕ್ಯಾ .ಆರ್. ಕೊೀಡ್ ಅನ್ನನ ನ್ಮಿ ಸ್ಮಿ ಟ್ಗ ಫೀನ್ ನ್ಿಂದ ಸ್ಮಯ ಾ ನ್ ಮಾಡಿ.

Work sheet-2

Manasa’sFamily

Aug
Day-2

Activity 1: Let’s speak .

Good aftrenoon Puttu.
( ಗುಡ್ ಆಫ್್ ರ್ ನೂನ್ ಪುಟು್ )

What’s your father’s name?

ªÁmïì AiÀÄÄªÀgï ¥sÁzÀgïì £ÉÃªÀiï?

Her name is Meena.

ºÀgï £ÉÃªÀiï Feï «ÄÃ£Á.

Good afternoon amma.
( ಗುಡ್ ಆಫ್್ ರ್ ನೂನ್ ಅಮಾಿ )

His name is Anil.

»eï £ÉÃªÀiï Feï C¤¯ï.

What’s your mother’s name?

ªÁmïì AiÀÄÄªÀgï ªÀÄzÀgïì £ÉÃªÀiï?

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯಾ ಸ್ದ ಹಾಳೆಯನ್ನನ ಬಳಸಕೊಿಂಡು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಗರ್ಳಿಗೆ “ಗುಡ್ ಆಫ್್ ರ್ ನೂನ್”( ಶುಭ ಮಧ್ಯಾ ಹ್ನ ) ಎಿಂದು
ವಿಷ್ ಮಾಡಲು ರೂಢಿಸುವುದು.ಹಾಗೂ “ವಾಟ್ಸ ಯುವರ್ ಫಾದಸ್ಟಗ ನೇಮ್?” (ನ್ನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸ್ರೇನ್ನ) ಎಿಂಬ
ಪ್ಂ ಶ್ನನ ಯನ್ನನ ಕೇಳಿ ‘ಹಿಜ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ಟ’ ಎಿಂಬುದರ ಜೊತ್ತಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸ್ರು ಸೇರಿಸ ಹೇಳುವಂತ್ತ,. “ವಾಟ್ಸ
ಯುವರ್ ಮದಸ್ಟಗ ನೇಮ್?” (ನ್ನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸ್ರೇನ್ನ) ಎಿಂಬ ಪ್ಂ ಶ್ನನ ಯನ್ನನ ಕೇಳಿ ‘ಹ್ರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ಟ’
ಎಿಂಬುದರ ಜೊತ್ತಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸ್ರು ಸೇರಿಸ ಹೇಳುವಂತ್ತ ರೂಢಿಸುವುದು. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಗಯಿಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಈ
ಪ್ಂ ಶ್ನನ ರ್ಳನ್ನನ

ಕೇಳಲು, ಉತತ ರ ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ರಂ ರೇಪಿಸುವುದು. ಈ ಚಟುವಟ್ಟಕೆರ್ಳನ್ನನ

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಪ್ಂ ತಿದಿನ್ ಅಭ್ಯಾ ಸ್

Work sheet-3

Manasa’s Family

Aug
Day-3

Activity: Let’s know Manasa’s Family.

Father
( ಫಾದರ್)

Brother

( ಬಂ ದರ್ )

Grandfather

( ಗ್ರಂ ಾ ಿಂಡ್ ಫಾದರ್)

Mother

( ಮದರ್ ) )

Sister

( ಸಸ್್ ರ್ )

Grandmother

( ಗ್ರಂ ಾ ಿಂಡ್ ಮದರ್)

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯಾ ಸ್ದ ಹಾಳೆಯನ್ನನ ಬಳಸಕೊಿಂಡು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಗರ್ಳಿಗೆ ಕುಟುಿಂಬ ಸ್ದಸ್ಾ ರನ್ನನ ಇಿಂಗಿ ೀಷ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಚಯಿಸ
ಕೊಡುವುದು. ಫಾದರ್ (ತಂದೆ), ಮದರ್( ತಾಯಿ), ಬಂ ದರ್ (ಸ್ಹೀದರ), ಸಸ್್ ರ್( ಸ್ಹೀದರಿ), ಗ್ರಂ ಾ ಿಂಡ್ ಫಾದರ್( ಅಜಜ ),
ಗ್ರಂ ಾ ಿಂಡ್ ಮದರ್ ( ಅಜ್ಜಜ ) ಎಿಂದು ಕುಟುಿಂಬ ಸ್ದಸ್ಾ ರನ್ನನ ಮಗು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು.
ಈ ಚಟುವಟ್ಟಕೆರ್ಳನ್ನನ

ಪ್ಂ ತಿದಿನ್ ಅಭ್ಯಾ ಸ್ ಮಾಡಿಸುವುದು.

Work sheet-4

Manasa’s Family

Aug
Day-4

Activity: Let’s know about Manasa’s family.

She is Manasa.
( ಶೀ ಈಸ್ಟ ಮಾನ್ಸ್ಮ )
Who is he?

He is Manasa’s father.

( ಹೂ ಈಜ್ ಹಿೀ ? )

Who is she?

( ಹಿೀ ಈಜ್ ಮಾನ್ಸ್ಮಸ್ಟ ಫಾದರ್.)

She is Manasa’s mother.

( ಹೂ ಈಜ್ ಶೀ ? )

( ಶೀ ಈಜ್ ಮಾನ್ಸ್ಮಸ್ಟ ಮದರ್.)

Who is he?

He is Manasa’s brother.

( ಹೂ ಈಜ್ ಹಿೀ ? )

( ಹಿೀ ಈಜ್ ಮಾನ್ಸ್ಮಸ್ಟ ಬಂ ದರ್.)

Who is she?

She is Manasa’s sister.

( ಹೂ ಈಜ್ ಶೀ ? )

( ಶೀ ಈಜ್ ಮಾನ್ಸ್ಮಸ್ಟ ಸಸ್್ ರ್.)

Who is he?

He is Manasa’s grandfather.

( ಹೂ ಈಜ್ ಹಿೀ ? )

Who is she?

( ಹಿೀ ಈಜ್ ಮಾನ್ಸ್ಮಸ್ಟ ಗ್ರಂ ಾ ಿಂಡ್ ಫಾದರ್.)

She is Manasa’s grandmother.

( ಹೂ ಈಜ್ ಶೀ ? )

( ಶೀ ಈಜ್ ಮಾನ್ಸ್ಮಸ್ಟ ಗ್ರಂ ಾ ಿಂಡ್ ಮದರ್.)

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯಾ ಸ್ದ ಹಾಳೆಯನ್ನನ ಬಳಸಕೊಿಂಡು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಗರ್ಳಿಗೆ ಗಂಡು ಇದದ ಲ್ಲಿ

he (ಹಿೀ) ಎಿಂದೂ, ಹೆಣ್ಣು ಇದದ ಲ್ಲಿ She

(ಶೀ) ಎಿಂದೂ ಬಳಸ್ಬೇಕೆಿಂದು ತಿಳಿಸಕೊಡಬೇಕು. ಹೂ ಈಜ್ ಹಿೀ ? – (ಅವನ್ನ ಯಾರು?), ಹಿೀ ಈಜ್ ಮಾನ್ಸ್ಮಸ್ಟ ಫಾದರ್
ಎಿಂದರೆ ಅವನ್ನ ಮಾನ್ಸ್ಮಳ ತಂದೆ ಎಿಂಬುದನ್ನನ ಅಭ್ಯಾ ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಿಂತ್ತಯೇ ಉಳಿದ ಪ್ಂ ಶ್ನ ೀತತ ರರ್ಳನೂನ
ಅಭ್ಯಾ ಸ್ ಮಾಡಿಸ ಮಗುವಿನ್ಿಂದ ಉತತ ರ ಪ್ಡೆಯುವುದು.
ಈ ಚಟುವಟ್ಟಕೆರ್ಳನ್ನನ

ಪ್ಂ ತಿದಿನ್ ಅಭ್ಯಾ ಸ್ ಮಾಡಿಸುವುದು.

Work sheet-5

esbin

Aug
DAY-5

Activity: Move your fingers in the given letters and paste them with grains,
beads or any other things that can be easily available in the home and
colour the picture.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರರ್ಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬೆರಳನ್ನು ಆಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಹಾಗು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಬಹುದಾದ ಬೇಳೆಕಾಳು,/ಬೀಜ,/ ಮಣಿರ್ಳನ್ನು
ಅಕ್ಷರರ್ಳಲ್ಲಿ
ಅಂಟ್ಟಸಿ ಚಿತ್ರ ರ್ಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ
ಹಚಚ ಲು
ಸಹಕರಿಸುವುದು.

esbin

Work sheet-6

Aug
DAY-6

Activity 1: Colour the picture and name it aloud.

egg

elephant

Activity 2: colour say aloud “ e sounds

engine

ಎ”

Activity 3: Trace say aloud “ e sounds

ಎ”

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲ್ಲಿ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಯಂದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಬಣ್ಣ ತಂಬಸಿ 1 ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಎಗ್, 2 ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ
ಎಲ್ಲಫಂಟ್, 3 ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ

ಎಂಜಿನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಸುವುದು. ಚ-೨ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ೆ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣ

ತಂಬಸುವುದು. ಚ-3ರಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕ ೆ
ಉಚ್ಛಾ ರವನ್ನು ರೂಢಿಸುವುದು.

ಸೇರಿಸಿ”ಇ” ಬರೆಸಿ

”ಇ ಸಂಡ್ಸ್ ಎ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಅಕ್ಷರದಂದಿಗೆ ಅದರ

Work sheet-7

esbin

Aug
DAY-7

Activity 4: Say and write.

E E E E E E E E E E

Activity

DAY-8

e e e e e e e e e e e e e e e

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಇ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಇ ಸಂಡ್ಸ್ ಎ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-8

esbin

Aug
DAY-8

Activity 1 : Say and write.

e e e e e e e e e e e e e e

Aug
DAY-9

esbin

Work sheet-9
Activity 1: Say and write.

E

e

E

e

E

e

E

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಇ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

e

E

e

E

e

”ಇ ಸಂಡ್ಸ್ ಎ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-10

esbin

Activity : Colour each picture that begins with e.

Ee
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಇ(e) ಇಂದ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವ ಚಿತ್ರ ರ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಸಿ.

Aug
DAY-10

Work sheet-11

esbin

Aug
DAY-11

Activity 1: Colour the picture and name it aloud.

sun

star

soap

Activity 2: colour say aloud “ s sounds

Activity 3: Trace say aloud “ s sounds

ಸ್

”

ಸ್”

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1ರಲ್ಲಿ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಯಂದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಬಣ್ಣ
ಸೀಪ್, 3ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ

ಸ್ಟಿ ರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಸುವುದು. ಚ-2ರಲ್ಲಿ

ತಂಬಸಿ 1ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಸನ್, 2ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ

ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ೆ

ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣ

ತಂಬಸುವುದು. ಚ-3ರಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕ ೆ ಸೇರಿಸಿ ”ಎಸ್” ಬರೆಸಿ ”ಎಸ್ ಸಂಡ್ಸ್ ಸ್” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಅಕ್ಷರದಂsoundsದಿಗೆ
ಅದರ ಉಚ್ಛಾ ರವನ್ನು ರೂಢಿಸುವುದು. ನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಕಗ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನ ಪು.ಸಂ.19 & 20ನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು.

Work sheet-12

esbin

Aug
DAY-12

Activity 4: Say and write.

S S S S S S S S S S S
S S S S S S S

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಎಸ್’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು
ಬರೆಸುವುದು.

”ಎಸ್ ಸಂಡ್ಸ್ ಸ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ

Work sheet-13

esbin

Aug
DAY-13

Activity 1: Say and write.

s s s s s s s s s s s s s s s s s s

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಎಸ್’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು
ಬರೆಸುವುದು.

”ಎಸ್ ಸಂಡ್ಸ್ ಸ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ

Work sheet-14

esbin

Aug
DAY-14

Activity 1: Say and write

S s S s S s S s S s S s S

s

o

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಎಸ್’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು
ಬರೆಸುವುದು.

”ಎಸ್ ಸಂಡ್ಸ್ ಸ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ

Work sheet-15

esbin

Activity 2: Colour each picture that begins with s.

Ss
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಎಸ್(s) ಇಂದ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವ ಚಿತ್ರ ರ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಸಿ.

Aug
DAY-15

Work sheet-16

esbin

Aug
DAY-16

Activity 1: Colour the picture and name it aloud

bat

bag

Activity 2: colour say aloud “ b sounds

ball

ಬ್ ”

Activity 3: Trace say aloud “ b sounds ಬ್”

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲ್ಲಿ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಯಂದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಬಣ್ಣ

ತಂಬಸಿ 1ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಬಾಾ ಟ್, 2ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ

ಬಾಾ ಗ್ 3ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಬಾಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಸುವುದು. ಚ-2ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ೆ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣ ತಂಬಸುವುದು.
ಚ-3ರಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕ ೆ ಸೇರಿಸಿ ‘ ಬ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು
ರೂಢಿಸುವುದು.

”ಬ ಸಂಡ್ಸ್ ಬ್” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಅಕ್ಷರದಂದಿಗೆ ಅದರ ಉಚ್ಛಾ ರವನ್ನು

Work sheet-17

esbin

Aug
DAY-17

Activity 1: Say and write

B B B B B B B B B B

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಬ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಬ ಸಂಡ್ಸ್ ಬ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-18

esbin

Aug
DAY-18

Activity 1: Say and write

b b b b b b b b b b b b b

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಬ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಬ ಸಂಡ್ಸ್ ಬ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-19

esbin

Aug
DAY-19

Activity 1: Say and write

B b B b
B b a

B b B

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಬ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

b

”ಬ ಸಂಡ್ಸ್ ಬ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-20

esbin

Activity : Colour each picture that begins with b.

Bb
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಬ(b) ಇಂದ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವ ಚಿತ್ರ ರ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಸಿ.

Aug
DAY-20

Work sheet-21

esbin

Aug
DAY-21

Activity 1: Colour the picture and name it aloud.

india

ink

idli

Activity 2: colour say aloud “ i sounds ಇ”

Activity 3: Trace say aloud “ i sounds ಇ”

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲ್ಲಿ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಯಂದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಬಣ್ಣ

ತಂಬಸಿ 1ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಇಂಡಿಯಾ, 2ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ

ಇಂಕ್ 3ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಇಡಿಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಸುವುದು. ಚ-2ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ೆ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣ ತಂಬಸುವುದು. ಚ3ರಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕ ೆ ಸೇರಿಸಿ ”ಐ” ಬರೆಸಿ ”ಐ ಸಂಡ್ಸ್ ಇ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಅಕ್ಷರದಂದಿಗೆ ಅದರ ಉಚ್ಛಾ ರವನ್ನು ರೂಢಿಸುವುದು.

Work sheet-22

esbin

Aug
DAY-22

Activity 1: Say and write

I I I I I I I I I I I I I I I
I

I I I I

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಐ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಐ ಸಂಡ್ಸ್ ಇ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-23

esbin

Aug
DAY-23

Activity 4: Say and write

i i i i i i i i i i i i i i i i

i i i i

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಐ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಐ ಸಂಡ್ಸ್ ಇ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Aug
DAY-24

esbin

Work sheet-24
Activity 1: Say and write

I
I

i

I

i

I

i

I

i

I

i

I

i

I

i

I

i

I

i

i

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಐ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಐ ಸಂಡ್ಸ್ ಇ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-25

esbin

Activity : Colour each picture that begins with i.

Ii
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಐ(i) ಇಂದ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವ ಚಿತ್ರ ರ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಸಿ.

Aug
DAY-25

Work sheet-26

esbin

Aug
DAY-26

Activity 1: Colour the picture and name it aloud.

net

nest

neck

Activity 2: colour say aloud “ n sounds ನ್”

Activity 3: Trace say aloud “ n sounds ನ್”

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲ್ಲಿ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಯಂದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಬಣ್ಣ ತಂಬಸಿ 1ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ನೆಟ್, 2ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ನೆಸ್ಿ 3ನೇ
ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ನೆಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಸುವುದು. ಚ-2ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ೆ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣ ತಂಬಸುವುದು. ಚ-3ರಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕ ೆ
ಸೇರಿಸಿ ”ಎನ್” ಬರೆಸಿ ”ಎನ್ ಸಂಡ್ಸ್ ನ್” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಅಕ್ಷರದಂದಿಗೆ ಅದರ ಉಚ್ಛಾ ರವನ್ನು ರೂಢಿಸುವುದು.

Work sheet-27

esbin

Aug
DAY-26

Activity 4: Say and write

N N N N N N N N N

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಎನ್’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಎನ್ ಸಂಡ್ಸ್ ನ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-28

esbin

Aug
DAY-27

Activity 1: Say and write

n n n n n n n n n n n n
t

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಎನ್’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಎನ್ ಸಂಡ್ಸ್ ನ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-29

esbin

Aug
DAY-28

Activity 4: Say and write

N n N n N n N n N n N n

N n

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಎನ್’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಎನ್ ಸಂಡ್ಸ್ ನ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Work sheet-30

esbin

Activity : Colour each picture that begins with n.

Nn
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಎನ್(n) ಇಂದ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವ ಚಿತ್ರ ರ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಸಿ.

Aug
DAY-29

Aug
DAY-29

esbin

Work sheet-31

Activity 1: Circle the right letter

s

s

e

b

b

e

i

a

n

s

b

e

a

i

e

n

n

i

s

s

b

b

i

n

II. Activity 2: Write the letter e, s, b, i, n

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು

ರ್ಮನಸಿ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಪದದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ೆ

ವೃತ್ಾ ವನ್ನು ಸುತ್ಾ ಲು ಸೂಚಿಸಿ. ಚ-2 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು ರ್ಮನಸಿ,ಮಾದರಿಯಂತೆ ಪದದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆಯಲು
ಸೂಚಿಸುವುದು

Work sheet-31

esbin

Aug
DAY-29

Activity 1: Let’s Read

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲ್ಲಿ ಧ್ವ ನ ವಾ ತ್ತಾ ಸದಂದಿಗೆ (ಉದಾ:ಪ್+ಎನ್ = ಪೆನ್) ಪದರ್ಳನ್ನು

ಉಚಾ ರಿಸಲು ಪ್ರ ೀತ್ತ್ ಹಿಸಿ.

esbin

Work sheet-32

Activity 1: Look and say with
help of your facilitator.

on

Aug
DAY-30

Activity 2: Let’s Read.

in

has

the

Activity 3: Let’s read more.

The bin is in the net.

The pen is on the can.

The cap is in the pot.

The egg is on the pan.

Ten pins in the
tin.

The Toto cat has a cap.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲ್ಲಿ ರುವ ರ್ಬಧ (ಆನ್, ಇನ್, ಹಾಾ ಸ್, ದ) ರ್ಳನ್ನು
ಕಲ್ಲಕ್ಕಗೆ ಪ್ರ ೀತ್ತ್ ಹಿಸುವುದು. . ಚ-2ರಲ್ಲಿ ಚ-1 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ರ್ಬಧ ರ್ಳನ್ನು
ವಾಕಾ ರ್ಳನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರ ೀತ್ತ್ ಹಿಸುವುದು.

ನೀಡಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಉಚಾ ರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ನೀಡಿ-

ಬಳಸಿಮಾಡಿದ ವಾಕಾ ರ್ಳನ್ನು

ಓದಲು ಪ್ರ ೀತ್ತ್ ಹಿಸಿ.ಚ-3ರಲ್ಲಿ ಸರಳ

Work sheet-33

esbin

Aug
DAY-30

Activity1: mark 3 letter words and write the same

pen

Activity 2: Complete each sentences with one of the words.(in, on, the, has)

1. Ten pins ______ a bin.

2. Toto cat ________ a cap.

3. The cap is in ____ pot

4. Toto cat is ____
the cot.

Activity3. Read each sentence.

The bin is in the net.

Activity 4: Let’s Evaluate.
and mark to a picture
1.

ನಾನು ರ ೈಮ್ ಅನುು ಹಾಡಬಲ್ ೆ.

2.

ನಾನು ಇಂಗ್ೆೀಷ್ ನಲ್ಲೆ
ಶುಭಾಷಯ ಹಾಗೂ ನನು
ತಂದ , ತಾಯಿಯರ ಹ ಸರು

Ten pins in the tin.

ಹ ೀಳಬಲ್ ೆ.
3.

ನಾನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯರನುು
ಗುರ್ತಿಸಿ ಇಂಗ್ೆೀಷ್ ನಲ್ಲೆ

The egg is on the pan.

ಹ ೀಳಬಲ್ ೆ
4.

ನಾನು e s b i n ಗಳ ಧ್ವನಿ(
ಸ ಂಡ್) ಗಳನುು ಗುರ್ತಿಸಬಲ್ ೆ

The pen is on the can.

5.

6.

ನಾನು ಶಬಧಗಳನುು ಓದಬಲ್ ೆ
ನಾನು ಸುಳುವಿನ ೂಂದಿಗ
ವಾಕಯಗಳನುು ಬರ ಯಬಲ್ ೆ.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಿದಂತೆ 3 ಅಕ್ಷರರ್ಳ ಪದರ್ಳನ್ನು ಗುರುತ ಮಾಡಿಸಿ ಬರೆಸುವುದು, ಚ-2 ರಲ್ಲಿ ವಾಕಾ ರ್ಳನ್ನು
ಪೂಣ್ಗಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗು ಚ-3ರಲ್ಲಿ ವಾಕಾ ರ್ಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ರ್ಳಿಗೆ ಜೀಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ.ಚ-4ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ವಾಕಾ ವನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿ ಸವ ಯಂ
ಮೌಲಾ ಮಾಪನ ಮಾಡಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಟ್ಟಕ್ ಹಾಕಿಸಿ. (1.ಸಂಪೂಣ್ಗ ಸ್ಟಧ್ನೆ 2. ಭಾರ್ಶಃ ಸ್ಟಧ್ನೆ 3. ಸ್ಟಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

